Havi hidrometeorológiai tájékoztató
2014. június
1. Meteorológiai értékelés
A június hónap havi átlaghőmérséklete a Dunántúl déli részén nem sokkal az átlag felett
alakult (kb.: 19,0 °C). A hónap eleje az évszakhoz képest hűvös volt, de gyorsan emelkedett a
hőmérséklet, és az anticiklonális helyzet miatt igazi kánikulai hőség alakult ki. A hónap
további részében gyakran voltak záporok, zivatarok, időnként jelentős mennyiségű
csapadékot okozva. Az Igazgatóság területén 10-20 mm-el kevesebb csapadék hullott a
szokásosnál (kb.: 50-80 mm). A legtöbb csapadékot szentlászlói észlelőnk mérte (101 mm).

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői:
Folyók, patakok vízjárása
Június hónapban a Dél-dunántúl területén kevesebb csapadék esett, mint a sokéves átlag. A
Dunán egész hónapban apadó tendencia volt jellemző. Mohácsnál a Duna a hónap során
mintegy 4,4 m-t apadt 613 cm-ről 175 cm-ig.

A Dráva vízjárása a sokéves átlag körül alakult.

A június hónap jellemző vízállásait (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja be:
Állomás
Duna Mohács
Duna Dunaszekcső
Dráva Őrtilos
Dráva Barcs
Dráva Szentborbás
Dráva Drávaszabolcs

Min. cm
175
167
-60
-37
47
26

Átlag cm
331
321
28
57
142
105

Max. cm
613
611
70
115
205
199

Június 25-26-án a Dél-dunántúl területén, főleg a déli részén 40-50 mm csapadék hullott le, de
ez csak néhány kis vízfolyáson okozott kis vízszintemelkedést. Átlagban a júniusi
vízhozamok a nagy és kisvízfolyásokon egyaránt elmaradtak a sokéves átlagtól.

Állomás
Duna - Mohács
Dráva - Barcs
Babócsai Rinya - Babócsa
Karasica - Szederkény
Kapos - Fészerlak

Vízhozam
2014.06. hó
Sokéves átlag
m3/s
2230
652
1,5
0,264
0,549

m3/s
3030
732
2,744
0,508
1,659

Belvízi helyzet:
A DDVIZIG területén június hónapban csak a Dráva menti belvízrendszerben történt belvízi
védekezés.

3. Talajvízszintek alakulása
Júniusban a síkvidéki területek meghatározó részén, így működési területünk erre jellemző
térrészére is talajvízszint-csökkenés mutatkozott. A Dráva-menti síkság legnagyobb részén
25-50 cm közötti, egyes területeken azonban 50 cm-t meghaladó eltérések is előfordultak.
A tájékoztatóban szereplő talajvízkutak mindegyikében csökkent a vízszint. A legjelentősebb
süllyedés Potonyban alakult ki, melynek mértéke 56 cm volt. Itt 237 cm-ről 293 cm-re
változott a talajvízszint. Ennél némileg kisebb eltérés mutatkozott a drávaszabolcsi kútban,
ahol 194 cm-ről 241cm-re 47 cm-t süllyedt a talajvíztükör.
Hasonlóan az előző hónaphoz, Lad-Gyöngyöspuszta és Mike területén közel azonos
mértékben csökkent a vízszint. A nagyobb leürülés Mikén adódott, ahol 373 cm-ről 392 cm-re
19 cm-t süllyedt a talajvíz szintje. A Lad-gyöngyöspusztai figyelőkútban ennél kisebb, 16 cmes csökkenést regisztráltunk. Ennek megfelelően 369 cm-ről 385 cm-re változott a vízszint a
hónap folyamán.
A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek.

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve
A többéves átlagok júniusban három kút (Drávaszabolcs, Lad-Gyöngyöspuszta, Mike)
esetében pozitív irányú eltérést mutattak, egyedül Potony területén adódott 14 cm-rel az átlag
alatti érték. A drávaszabolcsi és mikei kutakban egyaránt 12 cm-rel, Lad-Gyöngyöspusztán 9
cm-rel haladta meg a vízszint a többéves átlagot.
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek

Talajvízkút

Június
Mélysége
[cm]

Többévi
[cm]

2014. Tárgyévi
[cm]

Eltérés a többévitől
[cm]

Drávaszabolcs

534

203

191

12

Potony

420

208

222

-14

Lad-Gyöngyöspuszta

568

373

364

9

Mike

916

364

352

12

Helye

A júniusi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. Az
ábra tanusága szerint, a Dráva-menti síkság nagyobb területén a talajvíztükör a 200-400 cm,
míg kisebb, keleti körzetében a 100-200 cm közötti mélységtartományban helyezkedett el.

Forrás: OVF

